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 خصخصة الشركات اململوكة للدولة 

 

 ملخص تنفيذي 

 

هدف    " املبادرة  يتمثل  ك  رفع   يف هذه  العامة  الشركات  على    مؤسسات مستوى  بحتة  ال قتصادية  االبادئ  املتعمل 
وليس    هاليوحتو  حقيقي  ذايت  متويل  مؤسسات  غري    كمؤسساتإىل  أو  املباشر  احلكومي  الدعم  على  تعتمد 

 ) 71 ص ، 2020 البيضاء،(الورقة   .املباشر" 

العراق   يف  الصناعي  اإلنتاج  على  للدولة   1761يهيمن  مملوكة  انتاجها  عادة  ) (SOEsشركة  يكون  عايل    ما 
اجلودة  ومنخفض  الشركات فه   ، التكلفة  ال   ت ليس  ذه  املزود  واملياه    رئيسي فقط  الكهرابء  مثل  األساسية  للخدمات 

ذلك،    على   ةاملسيطر أيًضا    ا هولكن على  عالوة  الصناعية.  واملدخالت  االستهالكية  السلع  مجيع  من  كبرية  نسبة 
الدول  على  الكبري  أتثريها  للدولة  اململوكة  الشركات  جمتمعة  ف  ةتعكس  احلكومة  متثل  هي  بعد  العمل  أرابب  أكرب 

بن مبالوطنية   يقدر  رواتبه  مستخدم   600000حو  ا  كشوف  من  و .  ا يف  عالية  مستو�ت  من  يعاين  العراق  ألن  نظرًا 
 .اململوكة للدولة ما مييز الشركات ر  ث البطالة والعمالة الناقصة، فإن توفري الوظائف يعترب عادًة أك

أسباب   لستة  العراق  يف  االقتصادية  التنمية  تؤخر  للدولة  اململوكة  الشركات  فإن  احلظ،  أوًال،  لسوء  األقل.  على 
الشركات  مييل  هذه  يكون   انتاج  أن  املستهلكاجل  منخفض   إىل  جيعل  مما  التكلفة  عايل   / من    نيودة  أكثر  يدفعون 

ال الدعم  مع  حىت  اثنًيا،  جًدا.  القليل  ويتلقون  من    كبريالالزم  يقرب  ما  فإن  املباشر،  وغري  من80املباشر  هذه    ٪ 
ارابحا   الشركات  حتقق  يقلل    ،ال  كبريًا  مالًيا  عبًئا  ميثل  للدولة  اململوكة  الشركات  على  احلفاظ  فإن  لذلك،  ونتيجة 
ال املالية من  اثلثًا  تخصيصات  األساسية.  اخلدمات  توفري  مثل  احليوية  القطاعات  يف  املطلوب  لالستثمار  ،  املتاحة 

الزائدة   العمالة  من  للدولة  اململوكة  الشركات  احلاجةتعاين  تعد    عن  البالد.    هدرا واليت  يف  البشرية  للمواهب 
ا اخلاصة  الشركات  كفاءات  وتقليل  التكاليف  ز�دة  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  متيل  املوزعة  رابًعا،  او  جملهزة 

مع تتعامل  من  مما    ها اليت  اخل  امكانيةحيد  القطاع  و منو  التوظيف اص  البلدان  فرص  يف  احلال  هو  كما  خامًسا،   .
مقارنة   الشامل  التلوث  من  ابلبيئة  الضرر  من  املزيد  إحداث  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  متيل  األخرى، 

اخلاص القطاع  ا  العاملة  بشركات  نفس  قليل جملاالت يف  استثناءات  مع  أخريًا،  مملوكة  ة.  شركة  كل  يف  التحكم  يتم   ،
من بل    للدولة  فحسب،  الفساد  يسهل  ال  وهذا  للحزب  للموالني  واألموال  للوظائف  كمصدر  سياسي  حزب  قبل 

 .يؤدي أيًضا إىل زعزعة االستقرار السياسي

 
، مستقلة مالیاً واقتصادیاً وتعمل وفق  قانونیةشخصیة التعریف القانوني للمؤسسة المملوكة للدولة في العراق: الشركة العامة ھي "وحدة اقتصادیة ذاتیة التمویل مملوكة بالكامل للدولة، لھا   1

 ) الحظ أن المشاریع المشتركة بین القطاعین العام والخاص ال تعتبر شركات عامة.1997( 22أسس اقتصادیة". قانون الشركات العامة المعدل رقم 
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للدولة    مثل سي اململوكة  الشركات  خصخصة  من  العراقي  الشعب  على  تعود  اليت  الفوائد  يتطلب    حتد� تعظيم 
 مدروساً.  وتنفيًذاختطيطًا دقيًقا 

 

 تصفية الشركات  حتد�ت /  الشركات اململوكة للدولة  خصخصة

حول  وًال،ا اآلراء  يف  توافق  الناجحة  مواصفات  خلق  التصفية   / املايل    ذلك شمل  يو   ، اخلصخصة  العبء  تقليل 
املفرط عن  الذي    احلايل  للدولة  الناتج  اململوكة  التنو املوازنة  علىالشركات  وتشجيع  على    ع ،  االعتماد  عن  بعيًدا 

ذلك  من  األهم  ورمبا  كبرية    هو  النفط،  ز�دة  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  تؤدي  أال  ضمان 
 .يف البطالة والعمالة الناقصة 

السياسية  والبيئة  السياسة  خلق  معقدة.  املالئمة   اثنًيا،  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  سياسات  إن   .
يفشلو  سوف  للدولة  اململوكة  الشركات  ترشيد  حي  إن  مل  ان  بحتما  للبالد.  ض  السياسية  القيادة  إجراء  ان  دعم  أهم 

ابلتفصيل   نوقش  كما  التصفية.   / للخصخصة  شامل  قانون  بتمرير  النواب  جملس  يقوم  أن  هو  العراقية  للحكومة 
الورقة،  هذه  من    يف  وجلنة  الوزراء  رئيس  يرأسها  املستوى  رفيعة  جلنة  منظمتني:  القانون  هذا  ينشئ  أن  جيب 

 .عملية اخلصخصة / التصفيةل  معينة  إجراءاتلة عن التكنوقراط تكون مسؤو 

للدولة.   اململوكة  الشركات  تصفية   / خلصخصة  بعناية  والتنفيذ  التخطيط  واملساءلة  ان  اثلثًا،  املالشفافية  فتاح  مها 
الفساد.   وكبح  التصفية   / للخصخصة  دعم  "�جحة"  ا خللق  شركات  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  تصنيف  عملية  ن 

تصفيتها  املراد  "فاشلة"  وشركات  هيكلتها،  إعادة  جيب  "متعثرة"  وشركات  خصخصتها،  تستند   لتتم  ان  إىل    جيب 
شفافة.   بطريقة  ُتطبق  واضحة  خاصة  و معايري  الناقصة  والعمالة  البطالة  يف  كبري  ارتفاع  حدوث  منع  سيتطلب 

 . العراقبني الشباب إرادة سياسية وتغيريات جوهرية يف التعليم وأسواق العمل يف

ا  حديثًا.لأخريًا،  املخصخصة  للدولة  اململوكة  الشركات  جناح  فرص  حتسني  على  جناح    ان   عمل  أمام  عائقني  أكرب 
صعوب  مها  العراق  يف  اخلاصة  والبريوقراطي   ةاألعمال  التنظيمي  النظام  مع  والتعامل  التمويل  على    احلصول 

إن  املعقد ال  تسهيل.  وترشيد  التمويل  إىل  والالوصول  ز�دة    قواننينظم  إىل  يؤدي  الشركات    فرص لن  جناح 
 .سيساعد أيًضا يف تنويع العراق بعيًدا عن االعتماد على النفط و اململوكة للدولة املخصخصة حديثًا فحسب، بل 

معضلة.   يف  عالًقا  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  يف  التقدم  كان  الزمن،  من  عقدين  من  يقرب  ملا 
أسعا تنخفض  عام  عندما  يف  كما  النفط،  التنوع    ،2020ر  إىل  احلاجة  تنشيط  بعيدا  تتضح  وضرورة  النفط  عن 

الشركات   هيكلة  إلعادة  األموال  ندرة  تعين  املنخفضة  النفط  تصدير  عائدات  فإن  ذلك،  ومع  اخلاص.  القطاع 
عام   من  األخري  الربع  يف  كما  مرتفعة،  النفط  أسعار  تكون  وعندما  للدولة.  عام    2021اململوكة  من  األول  والربع 
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تقللفان    ؛2022 النفط  تصدير  عائدات  أسعار  ا  حوافزمن    ز�دة  تكون  عندما  أخرى،  بعبارة  اجلذري.  لتغيري 
توجد   ال  ولكن  السياسية  اإلرادة  توجد  منخفضة،  هناك  املوارد  املالنفط  تكون  النفط،  أسعار  ترتفع  وعندما  الية. 

ولكن   مالية  ضعيفة سياسية  ال رادة  اإلموارد  االقتصادي  تكون  االزدهار  لز�دة  الالزمة  الظروف  خلق  أجل  من   .
التكلفة   لقبول  مستعدة  الدولة  قيادة  تكون  أن  جيب  سياسي،  استقرار  من  ذلك  يصاحب  وما  الطويل  املدى  على 

 السياسية قصرية األجل خلصخصة / تصفية الشركات اململوكة للدولة. 

 

 

 دعوة الختاذ اجراءات 

 

 ) حول إعادة هيكلة الشركات اململوكة للدولة 2020(   بيضاءال ورقة ال

هدف    " املبادرة  يتمثل  ك  رفع   يف هذه  العامة  الشركات  على    مؤسسات مستوى  بحتة  ال قتصادية  االبادئ  املتعمل 
وليس   حقيقي  ذايت  متويل  مؤسسات  إىل  غري    كمؤسساتوحتويلها  أو  املباشر  احلكومي  الدعم  على  تعتمد 

البيض(الاملباشر".   ص 2020،  اء ورقة  التحديد  71-72.،  وجه  على  هبا  االستشهاد  مت  مهمة  قضا�  ست  هناك   (
 .الورقة البيضاء يف 

العامةس"  -1  الشركات  هيكلة  إلعادة  قانون  وإدارهتا  ب   ن  وتشغيلها  أتسيسها  وتنظيم  خاصة،  شركات  إىل  تحويلها 
على   اإلدارية  املساءلة  وتطبيق  اخلاص،  القطاع  شركات  على  تنطبق  اليت  الطريقة  بنفس  وإفالسها  وتصفيتها 

 ".ئها أدا

املالية "  -2 البيا�ت  أحدث  رائسة   مجع  ديوان  يف  االقتصادي  اإلصالح  وحدة  قبل  من  العامة  الشركات    جلميع 
أعماهلا   عن  واضحة  صورة  على  للحصول  الشركات  هلذه  املايل  للوضع  متكامل  حتليل  إجراء  أجل  من  الوزراء 

 ". جدواها وتقييم، اعليتهاوف

العامة"  -3 الشركات  أ�ا   تصنيف  �جحة" ش "  على  شركات    ركات  إىل  حتويلها  أو  جزئًيا  أو  كلًيا  خصخصتها  ليتم 
متعثرة" و"شركات  خمتلطة،  سنوات،    مسامهة  ثالث  خالل  �جحة  شركات  إىل  وحتويلها  هيكلتها  إلعادة 

 تصفيتها".  تتم  " "شركات فاشلة و

املالية  "  -4  وزارة  قبل  من  بر�مج  املايلتنفيذ  للدعم  التدرجيي  سنوي   لإللغاء  مبعدل  العامة  للشركات    املقدم 
 ".ابلكامل عندما تصبح مجيع الشركات العامة ممولة ذاتياً   2024٪) حىت عام 30(  يبلغ
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 ". اليت تقدمها هذه الشركات  خطة انتقالية لبيع وشراء السلع واخلدمات تنفيذ " -5

الوظيفية "  -6 االختالالت  عن    معاجلة  اإلجراءات  الناجتة  ذكرت  اتباع  الفائضة    ا سابقاليت  العمالة    من بتحويل 
ال معاش  على  املبكر  التقاعد  أو  اخلاص  ابلقطاع  التوظيف  إىل  العامة"  العام.  األشغال  هذه  و قطاع  ستتطلب 

 .ديةالتقاع االمتيازاتاخليارات قانون عمل حديث للقطاع اخلاص بشأن التوظيف و 

 

للدولة  اململوكة  الشركات  توجد    لألسف،:  خصائص  مالية ال  وغري  مالية  اململوكة  للشركات    موثوقة  بيا�ت 
العاملني عدد  ذلك  يف  مبا   ، أن  و شركة.    136يف    اال   للدولة  للدولة  ابقي  يُعتقد  اململوكة  عددها  و الشركات  البالغ 

واليت   40 احلالية   شركة  بيا�هتا  إىل  العراقية  احلكومة  م  هي   تفتقر  امتدادات    ؤسسات ليست  هي  بل  مستقلة 
جتارية.  و لوزارات   أهداف  هلا  بني  و ليس  هناك    136من  مفصلة،  بيا�ت  قدمت  للدولة  مملوكة  مؤسسات    3شركة 

إىل   ابإلضافة  للدولة.  اململوكة  الشركات  من  غريها  عن  خمتلفة  تشريعات  حتكمها  ت   ذلك، مالية  الشركات    صنف ال 
لل جزئًيا  املختلطة-  دولة اململوكة  العراقكشركات    -الشركات  القانون  مبوجب  للدولة  اجلدول  يوضح  .    2ي مملوكة 

 عدد ورحبية الشركات اململوكة للدولة حسب الوزارة.  1

 : الشركات اململوكة للدولة حسب الوزارة1اجلدول 

 عدد الشركات املرحبة  البيا�ت املتوفرة  العدد الرمسي  الوزارة
 11 71 71 الصناعة واملعادن 

 1 23 24 الكهرابء 
 8 14 18 النفط 
 2 3 12 * املالية 
 3 6 10 النقل 

والبلد�ت   واإلسكان  االعمار 
 واالشغال العامة 

8 8 2 

 1 6 7 التجارة 
 1 2 7 الزراعة 
 غري متوفر  0 6 الدفاع 
 غري متوفر  0 4 الثقافة 

 1 3 3 املوارد املائية 
 غري متوفر  0 3 االتصاالت 

 
 . 13و 7 . ) األداء والمخاطر المالیة من الشركات غیر المالیة المملوكة للدولة في جمھوریة العراق، ص2016حكومة العراقیة (ال  2
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 غري متوفر  0 2 الصحة 
 غري متوفر  0 1 الرتبية 

 176 136 30 
 

 الشركات غري اململوكة للدولة *كيا�ت مالية حتكمها تشريعات 

 

التسويق   ومكاتب  البحوث  ومراكز  واملخازن  املصانع  أحناء  للشركات  بينما  مجيع  يف  منتشرة  للدولة  اململوكة 
ان    العراق للدولة    88اال  اململوكة  املقرات  اجملموع  65  اي من  من  بغداد    العام٪  يف  تركيز  و موجودة  أعلى  اثين 

 . 3٪ من اإلمجايل 8بنسبة أي  مقرًا   11يف البصرة بواقع 

  

أو  اخلملاذا   العراق؟ للتصفية  الصخصة  يف  للدولة  اململوكة  البيا�  شركات  جودة  ضعف  من  الرغم  ت  على 
ان   اال  حوايل  املتوفرة  أن  املقدر  حتقق    20من  للدولة  اململوكة  القائمة  املصانع  من  املائة  الوقت  يف  يف  أرابًحا 

الشركات    حيث  4احلايل من  نسبة  أعلى  النفط  املرحبة  ترتبط  بوزارة  للدولة  من62حتقق  و اململوكة    أرابًحا  ها ٪ 
يف بينم  سنوية،  سجلت    ا  اآلخر،  أرابًحا.  4اجلانب  الكهرابء  بوزارة  املرتبطة  للدولة  اململوكة  الشركات  من  فقط   ٪

احملتمل   امل  حتويلمن  غري  الشركات  حالًيا  بعض  شركات  رحبة  بقدراىل  و   مرحبة  االستثمار  من    التطوير معقول 
التمهيديو .  يدار اإل التعريفي  املستند  مرحبة  ل  يشري  تكون  قد  أو  أرابًحا  حتقق  اليت  الشركات  إىل  العراقية  لحكومة 

ال واإلدارة  االستثمار  بعض  الناجحة".   رشيدةمع  "الشركات  اململوكة    30-25  وهناك  ابسم  املصانع  من  املائة  يف 
هي  للدولة   عن  واليت  الفاشلة  هياكلعبارة  "الشركات  تلك   "فارغة  النزااليت    وهي  أثناء  للتدمري  أو    اتعتعرضت 

ُ�بت   أو  بشدة  إدارهتا  اجل أسيئت  سوى  منها  يبق  موظفي  ، درانومل  رواتب  دفع  يستمر  ذلك،    مقابل   ها ومع 
العمل حضور  اىل  و  سيتطلب  و .  هم  النطاق  واسعة  استثمارات  للدولة  اململوكة  الشركات  من  املتبقي  النصف 

ختفيض  اإليكلة  اهلإعادة   و  الربح   كبريدارية  لتحقيق  فرصة  أي  على  للحصول  العاملة  القوى  هي يف  وتلك   ،   -  
 5". "الشركات املتعثرة 

" العراقية:  احلكومة  أجرهتا  لدراسة  بني  ان  وفًقا  املالية  واحلكومة  العالقة  الدولة  وبنوك  للدولة  اململوكة  الشركات 
نسبًيا  ومبهمة  ومتشابكة  معقدة  اإلعا�تو .  6" املركزية  اململوكة    السنوية  تبلغ  الشركات  إىل  املقدمة  املباشرة 

حوايل   االبتدائي  3للدولة  التعليم  على  إنفاقه  يتم  الذي  املبلغ  نفس  وهو  احلكومية،  امليزانية  نفقات  مجيع  من   ٪

 
 . 11ص.   العراق،) األداء والمخاطر المالیة من الشركات غیر المالیة المملوكة للدولة في جمھوریة 2016حكومة العراقیة (ال 3
 . 20ص.   ،7الجدول  العراق،) األداء والمخاطر المالیة من الشركات غیر المالیة المملوكة للدولة في جمھوریة 2016الحكومة العراقیة ( 4
 71 ) الورقة البیضاء. ص. 2020الحكومة العراقیة ( 5
 . 5ص.   العراق،) األداء والمخاطر المالیة من الشركات غیر المالیة المملوكة للدولة في جمھوریة 2016حكومة العراقیة (ال 6
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إىل  تقريباً   انوي والث ابإلضافة  غري    ذلك،.  اإلعا�ت  هذه  وتشمل  املباشرة  غري  اإلعا�ت  من  حيصى  ال  عدد  هناك 
األحيان    - املباشرة   من  كثري  يف  وأحياً�    - اخلفية  السوق  أسعار  من  أقل  أبسعار  واملياه  والكهرابء  الوقود  توفري 

مقابل  احلصو بدون  من  للدولة  اململوكة  الشركات  متكنت  كما  اململوكة  .  البنوك  من  التمويل  من  كبرية  مبالغ  على  ل 
 ض يف املستقبل. يف كثري من األحيان مع توقع عدم ضرورة سداد هذه القرو  ميسرةللدولة بشروط 

العراقي  ان   ابالقتصاد  يلحق  الذي  املباشر  هو  الضرر  وغري  املباشر  العبء  من  الشركات  أكرب  املوازنة  هلذه  على 
البالد.    حيث   العامة  يف  اخلاص  القطاع  بشدة  للدولة  اململوكة  الشركات  عض  ر يفو تقيد  املالية  الرقابة  لى  ديوان 

اململوكة   الشركات  أسعار  تكن  مل  ما  للدولة  اململوكة  الشركات  من  واخلدمات  السلع  شراء  احلكومية  الوكاالت 
بنسبة   أعلى  من    10للدولة  املائة  امليف  اخلاص.  من  نافسةالشركات  اململوكة  و   القطاع  الشركات  ألن  نظرًا 

أن   إىل  متيل  انتاج  للدولة  ذات  القطاع  تكون  موردي  من  من كفاءة كل  تقلل  فإ�ا  اجلودة،  منخفض   / التكلفة  عايل 
اخلدمة  و واملشرتين    هزين اجملمن  اخلاص   أو  السلعة  جبودة  فقط  األمر  يتعلق  الشركاتال  هذه  من  .  املقدمة 

اململوكو  الشركات  الرتباط  لصاحل  نظرًا  جتاري  نزاع  أي  حل  يتم  أن  املرجح  فمن  سياسًيا،  ارتباطًا  للدولة  ة 
احلقائق عن  النظر  بغض  للدولة  اململوكة  تبيع    ،الشركات  خاصة  شركة  أي  على  إضافية  خماطر  يفرض  وهذا 

ا .أو تشرتي من شركة مملوكة للدولة  على  البالد  قدرة  من  العراق  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  هيمنة  وجتعل  تقلل  العاملية  األسواق  يف  ملنافسة 
الدويل   البنك  دراسات  تظهر  ذلك،  إىل  ابإلضافة  املباشر.  األجنيب  لالستثمار  فيه  مرغوب  غري  موقًعا  العراق 
أقل   تكون  أن  إىل  متيل  للدولة  اململوكة  الشركات  أن  النامية  البلدان  من  العديد  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  حول 

الب  حبماية  مع  اهتماًما  التكيف  بعد  حىت  ليئة.  املصاحبة  البىنصع التطورات  اململوكة    ر  الشركات  متيل  التحتية، 
التلو  إىل  إىل  ي للدولة  للدولة  اململوكة  الشركات  على  الكبري  االعتماد  مييل  أخريًا،  اخلاصة.  الشركات  من  أكثر  ث 

 .وعدم استعدادها لالبتكار  ة هذه الشركات إعاقة النمو االقتصادي طويل األجل بسبب عدم مرون 
االقتصادي  :  اخلالصة  العراق  ملستقبل  ضروري  أمر  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية  أو  خصخصة  إن 

 :جماالت موضوعية  أربع. تنقسم مناقشة خطة خصخصة / تصفية الشركات اململوكة للدولة إىل والسياسي 

اخل اوًال. تشمل  أن  ميكن  الناجحة.  التصفية   / اخلصخصة  حمليني  مسات  شركاء  مع  مشرتكة  مشاريع  صخصة 
 .أو دوليني من القطاع اخلاص

 .والبيئة السياسية املناسبة  اتاثنًيا. خلق السياس

 .اثلثا. ختطيط وتنفيذ خصخصة / تصفية الشركات اململوكة للدولة

 رابعا. حتسني فرص جناح الشركات اململوكة للدولة املخصخصة حديثًا. 

 .التصفية الناجحةاخلصخصة/  خصائص  أوًال. 
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هناك   يكون  أن  جيب  التصفية،   / املشرتك  املشروع   / اخلصخصة  إىل  للدولة  اململوكة  الشركة  انتقال  يبدأ  أن  قبل 
القياد بني  التصفية    اتإمجاع   / اخلصخصة  لنجاح  أمهية  األكثر  السمة  إن  التحول.  هذا  أهداف  على  الدولة  يف  العليا 

العراقي  للشركات   الشباب  بني  الناقصة  البطالة  أو  البطالة  ز�دة  عدم  هي  للدولة  شأ�االيت  و اململوكة  أن    من 
االستقرار   منفصل السياسيتزعزع  بشكل  هذا  مناقشة  سيتم  األخرى    يف  .  املهمة  اخلصائص  تتمثل  أد�ه. 

القط منو  وتسهيل  لإلعا�ت  املايل  العبء  تقليل  يف  الناجحة  التصفية  أو  اخلاصللخصخصة    أخرى، بعبارة    ، اع 
العراقي   االقتصاد  تنويع  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  منستساعد  شبه    عتماداال  وحتوله 

 .الكامل على عائدات تصدير النفط
ت مفصلة  خطة  �جحة"  "شركات  أ�ا  على  تقييمها  مت  اليت  للدولة  اململوكة  الشركات  خصخصة  تتطلب  عاجل  سوف 

 ية: املسائل التال 

حت • يتم  إىل    جيمكيف  أخرى  بلدان  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  خصخصة  جهود  من  العديد  حول  الذي  الفساد 
 كوارث اقتصادية وسياسية؟ 

السبل     • افضل  هي  العراقية  ما  املنظمات    للحصول للحكومة  من  التصفية   / اخلصخصة  يف  واإلرشاد  اخلربة  على 
 الدولية والدول األخرى؟ 

 للشركات اململوكة للدولة قبل وأثناء عملية اخلصخصة / التصفية؟   كفاءاال  راءاختيار وحتفيز املدكيف يتم  •

 إىل اخلصخصة / التصفية؟  تحول كيف ميكن احلفاظ على مستو�ت الصيانة املناسبة أثناء ال •

 ة؟ ما هي أفضل طريقة لبناء عالقات مع الشركات / الدول األجنبية لتسهيل املشاريع املشرتك •

امل • لتحفيز  حوافز  خنلق  جيب   الكني كيف  املخصخصة؟  للشركات  املدى    تشجيع  اجلدد  على  الرحبية  احلوافز 
املكاسب   من  بدالً  الفسادالطويل  عن  الناجتة  املداالنية  حتديد  كيفية  هو  الصلة  ذو  والسؤال  من األ  راء .  ذوي    كفاء 

 املعرفة الصناعية العاملية لتعظيم فرص جناح الشركات املخصخصة حديثًا؟ 

ال • أو  ابلتعرفات،  يتعلق  فيما  املساعدة  على  حتصل  أن  املخصخصة  للشركات  ينبغي  أو    دعمهل  غري  املباشر 
الشركات   تصبح  أن  احتمالية  من  ستقلل  اخلاصة  املزا�  هذه  مثل  أن  أم  التمويل؟  على  احلصول  امتياز  أو  املباشر، 

 عايل اجلودة / منخفض التكلفة؟  ذات انتاج املخصخصة 

كبرية   ز�دة  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  تؤدي  أال  ضمان  هو  األكرب  التحدي  يكون  رمبا 
البط الناقصةيف  والعمالة  يقدر  يعاين  العراق  ف  ، الة  حيث  الناقصة  والعمالة  البطالة  من  عالية  مستو�ت  من  ابلفعل 

العراقي  80أن   الشباب  من  ويف كل    من   ٪  جزئي.  بشكل  يعملون  أو  العمل  عن  عاطلون  حوايل    عام الذكور  يبدأ 
 .شاب عراقي يف البحث عن عملهم األول  340.000
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 والبيئة السياسية املناسبة  ات اثنًيا. خلق السياس

للدولة  اململوكة  الشركات  خصخصة  من  سياسة  آخر  جانب  وأي  للدولة  اململوكة  الشركات  إصالح  يتطلب   :
سياسية  إرادة  شيء  كل  وقبل  أوالً  العراقية  الوزارات  تصميم  جوانب  مت  الكيا�ت  ا هي  حيث  هذه  ة  متعمدبصورة  كل 

السياسية   األحزاب  بواسطتها  الدولة حتصد  عائدات  الدوالرات    عامكل  يتم  و .  احلاكمة  من  املاليني  مئات  حتويل 
احلاكمة  لألحزاب  اخلاصة  املصرفية  احلساابت  للدولة    ، إىل  اململوكة  للشركة  األساسية  الوظيفة  فإن  وابلتايل 

ا الوكالة  أو  الوزارة  ودعم  تشغيل  يف  الثانية  وظيفتها  وتتمثل  احلاكمة  للنخبة  إيرادات  توليد  ب هي  تعبري  حلكومية. 
ابلفعل  اخر "خمصخصة"  للدولة  اململوكة  الشركات  فإن  نظام    وكجزء،  مملوكة    احملاصصة،من  شركة  كل  فإن 

من تستفيد  حكومية.    ها للدولة  غري  اخلاصة   لذلك، جمموعة  املصاحل  حالًيا  للدولة  اململوكة  الشركات  األحزاب    متثل 
احلكو   املسيطرة  السياسية أو  الوزارة  مصاحل  عن وليس  ابلتخلي  اجملموعات  هذه  إقناع  ميكن  كيف  سيطرهتا    مة. 

 األموال والوظائف اململوكة للدولة؟  على
األقل      • على  أو  السياسي  الدعم  لكسب  األوىل  اخلطوة  يف  ا  على   املوافقة حصول  متثل  التصفية   / خلصخصة 

للدولة  اململوكة  الشركات  هلذه  واملساءلة  الشفافية  أخرى،    .تشجيع  البيا�ت  البدء  بعبارة  عن  علًنا  الكشف  يف 
 .، والعمالة احلقيقية، واإلنتاج الفعلي للسلع أو اخلدماتةاهلامة مثل امليزانيات العمومية، وبيا�ت الدخل والتكلف 

األساسية     • العناصر  الشفافية  الضرورية  و من  على  هو  لتشجيع  و الرتكيز  املعلومات  الوصول  حرية  إمكانية 
اخلاصة    والذي واملناقصات  العقود  عن  اإلعالن  جيب  العراقي.  املدين  اجملتمع  قبل  من  اثبًتا  مطلًبا  كان 

املناسب.   الوقت  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  و ابلشركات  أبرمتها  اليت  الصفقات  عن  الكشف  يعد  الواقع،  يف 
الناجتة  املالية  التحويالت  ومتابعة  وكشفها  للدولة  ا  عنها   اململوكة  حل.  اخلطوة  ألي  تساعد  و ألوىل  أن  ميكن 

حساابت   ملء  عن  للتوقف  النخبة  على  والضغط  العام  الدعم  حشد  يف  الشفافية  احملولة  احز اهذه  ابألموال  هبم 
 .من خزائن الدولة 

س  العراقية  السياسية  البيئة  من  آخر  جانب  هناك  وهو  ي•  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  على  ؤثر 
األجيال.   بني  املتزايد  عام  فقد  االنقسام  يف  بدأ  الذي  النفط  أسعار  ا�يار  حماربة    2014أدى  تكلفة  جانب  إىل 

عام   يف  داعش  هزمية  بعد  البالد  بناء  وإعادة  بشدة.    2017داعش  العراقية  احلكومة  نفقات  تقييد  نتيجة  و إىل 
العراقية    صلتتن لذلك،   لتوفري  عن  احلكومة  عام  كل  كافية  حكومية  وظائف  إلنشاء  عقود  عليه  مضى  التزاًما 

و  اجلدد.  اجلامعات  خلرجيي  عمل  بنحو    ابلتايلفرص  يقدر  ما  عاطلون  40فإن  اجلدد  اجلامعات  خرجيي  من   ٪
ولكن النطاق  واسعة  احتجاجات  إىل  فقط  ليس  ذلك  أدى  وقد  جزئًيا.  عاطلون  أو  العمل  اهتمام    عن  إىل  أيًضا 

األعمال.   ر�دة  يف  اخلاصة  التجارية  أعماهلم  ببدء  العراقي  الشباب  بني  إىل  و متزايد  العراقيون  الشباب  ينظر 
اخلاص   القطاع  يف  طموحاهتم  أمام  حواجز  أ�ا  على  للدولة  اململوكة  وسيلة الشركات  مسار  ل  وليست  توفري 
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فيه.   مرغوب  الوقتو وظيفي  املتوقع    فان   مبرور  حيث  من  من  العراقي  الشباب  من  املستبعد  اجليل  هذا  ينمو  أن 
 العدد والنفوذ السياسي. 

حتويل     • فإن  شفافة،  للدولة  اململوكة  الشركات  حساابت  تصبح  أن  اخلاص    اتالشركهذه  مبجرد  القطاع  إىل 
السياسي.   التوازن  أيًضا  على  وسسيغري  للرد  قوية  حوافز  اخلاص  القطاع  شركات  النخب تمتلك    ة حماوالت 

 اً. للسيطرة على الشركات اململوكة للدولة سابق

حباجة     • احلكومة  ستظل  اخلاص،  القطاع  إىل  للدولة  اململوكة  الشركات  عمل  حتويل  يتم  عندما  حىت  ابلطبع، 
 .ضمان املساءلة والشفافية يف الشركات اململوكة للدولة اليت متت خصخصتها لإىل دور  

يوجد    خ  يذكر  تقدمال  للدولة يف  اململوكة  الشركات  تصفية   / للدولة    .صخصة  اململوكة  الشركات  بشكل  تعترب 
النفط.    مجاعي تصدير  عائدات  من  متويلها  يتم  اليت  العراقية  احلكومة  مليزانية  رئيسي  استنزاف  عندما  و مصدر 

عام   يف  كما  النفط،  أسعار  إىل   تتضح   2020تنخفض  وعدم  تنويع    احلاجة  على االقتصاد    واىل   النفط  االعتماد 
اخلاص.   القطاع  تنشيط  األموالو ضرورة  ندرة  تعين  املنخفضة  النفط  تصدير  عائدات  هيكلة    الالزمة   إن  إلعادة 

للدولة.   اململوكة  أبي  و الشركات  الوظائف  على  احلفاظ  على  احلكومة  تركز  النفط،  أسعار  اخنفاض  فرتات  خالل 
ل تقريًبا  على تكلفة  الس  لحفاظ  النفط  و ياسي.  االستقرار  أسعار  تكون  عام    مرتفعة،عندما  من  األخري  الربع  يف  كما 

عام    2021 من  األول  بعبارة  فان    ،2022والربع  اجلذري.  للتغيري  احلافز  من  تقلل  النفط  تصدير  عائدات  ز�دة 
النفط    أخرى، أسعار  تكون  تر   منخفضة،عندما  وعندما  مالية  موارد  توجد  ال  ولكن  السياسية  اإلرادة  تفع  توجد 

 .أسعار النفط تكون هناك موارد مالية ولكن ال توجد إرادة سياسية 

األساسيني. املصلحة  وأصحاب  السياسية  القيادة  امل  إشراك  العراق    تؤمن  أن  هممن  يف  السياسية  القيادة 
التصفية  ب أو  اخلصخصة  خالل  من  للدولة  اململوكة  الشركات  ترشيد  العراق    ذلك بدون  وأن  ضرورة  يكون  لن 

للشعب   أفضل  حياة  نوعية  يوفر  منتج  اقتصاد  خلق  على  طويل  ان    يعين  وذلك  العراقيقادراً  السياسي  النجاح 
 .اململوكة للدولة يتطلب ترشيد الشركات وذلك على اقتصاد قوي ومتناٍم عتمد ي األمد 

و  الناجحة  القليلة  والتصفية  اخلصخصة  عمليات  حامسني.  لالفاشلة  تلك  تشري  عاملني  إىل  للدولة  اململوكة  لشركات 
التصفية    أوًال،   / اخلصخصة  جهود  أن  للجميع  واضًحا  يكون  أنأن  السياسية    جيب  القيادة  من  قوي  بدعم  حتظى 

يشارك    اثنًيا، .  جادغري  جهد  أي  فشل  يسو  أن  للدولة  مجيع  جيب  اململوكة  الشركات  مجيع  و موظفو  على 
التصفية    / اخلصخصة  وتنفيذ  إعداد  يف  اململوكة  و املستو�ت  الشركات  يف  اجلميع  إلبالغ  جاد  جهد  بذل  جيب 

اجلهود   هذه  بضرورة  املوظفني  أصغر  إىل  العليا  اإلدارة  من  يف  للدولة  عن  واشراكهم  لتسهيل    مقرتحاتالبحث 
تكون    عملية أن  جيب  ابلطبع،  مستعدة  الاالنتقال.  العملية    تحملاوالقيادة  ولكن  من  عرقلة  املتضررين  بعض 

فرض   عند  و   التغيري حىت  مفتوحة  االتصال  خطوط  إبقاء  القيادة  على  اب جتنب  عليها  جيب  التفكري  لصفقات  حىت 
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السرية.   الرتتيبات  بوضوح  و أو  حتدد  داخلية  ولوائح  ميثاق  هناك  يكون  أن  مجيع  جيب  ومسؤوليات  سلطة 
 .املنظمات احلكومية وغري احلكومية املرتبطة خبصخصة / تصفية الشركات اململوكة للدولة

التصفية  أه    •  / للخصخصة  شامل  قانون  بتمرير  النواب  جملس  يقوم  أن  هو  العراقية  احلكومة  قبل  من  إجراء  م 
 :هيئتني جيب أن ينشئ هذا القانون و 

 .: جلنة رفيعة املستوى برائسة رئيس الوزراء لتوفري تغطية عليا وإظهار الدعم احلكومي أوالً   •

وهي  ًيااثن   • التكنوقراط،  من  املستوى  رفيعة  جديدة  جلنة  للدولة   هيئة :  اململوكة  الشركات  تصفية   /   خصخصة 
ل  مهمتها حمدد  أسلوب  ذلك  تطوير  يف  مبا  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  اسرتاتيجية  وضع  عملية 

و   تعاون ال اإلدارية،  الرقابة  وأنظمة  احلوافز،  وخطط  العمل،  وخطط  العمالة والتسويق،  ابلركب  فائض  واللحاق   ،
ممثلني  و التكنولوجي.   تضم  وقد  الصلة  ذات  واحمللية  اإلقليمية  احلكومات  من  ممثلني  اللجنة  هذه  تضم  أن  جيب 

لالستثمار    عن الوطنية  ومؤ اهليئة  الدويل  البنك  مثل  الدولية  اخلاص  واملنظمات  والقطاع  الدولية  التمويل  سسة 
 .يف العراق

تصفية  هيئة  ستكون   -  / /  الشركات  خصخصة  خصخصة  فشل  أو  جناح  عن  مسؤولة  للدولة  اململوكة 
 .تصفية الشركات اململوكة للدولة وجناح الشركات املخصخصة يف القطاع اخلاص 

 .سبة منا ة ، وميزانيسكراتريةاخلاص، و  قانو�ا  يئة جيب أن يكون هلذه اهل -
اقرتاح   - مفصلة    2006ام  عقدم  إرشادات  للدولة  اململوكة  الشركات  يف  االقتصادي  اإلصالح  جلنة  إلنشاء 

اهل وصالحياهتا   يئةهليكل  وسلطاهتا  وواجباهتا  وأهدافها  حكومة  7اجلديدة  على  جيب  ذلك،  إىل  ابإلضافة   .
أخرى   دول  يف  مماثلة  منظمات  وتشغيل  تنظيم  يف  تنظر  أن   the German Truehand مثل العراق 

Trust  اهليئة نظم يتال وهي  توحيد    ت  إعادة  بعد  واسع  نطاق  على  للدولة  اململوكة  الشركات  خصخصة 
هيئةو   Prime Minister Delivery Unitوأملانيا   لدعم    هي  إنشاؤها  الوزراء  أولو�ت  مت  رئيس 

 الربيطاين. 
اهل  - هذه  مثل  إلنشاء  اإلضافية  املزا�  هيمن  قد    يئة  اليت  العدائية  االنتقادات  مع  التعامل  على  قدرهتا 

وموظفي   الوزارات  من  للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خلصخصة  واقعية  حماولة  أي  هلا  تتعرض 
 .امة الناسالشركات اململوكة للدولة وع

تقرر    • أن  تصفية    هيئة  جيب   / بتنفيذ  الشركات  خصخصة  تكليفها  ينبغي  منظمة  أو  وزارة  أي  للدولة  اململوكة 
الشركات   تصفية   / خلصخصة  التفصيلية  اإلدارة  عن  مسؤولة  املنظمة  أو  الوزارة  هذه  ستكون  اهليئة.  قرارات 

 . وزارة التخطيطاو  وزارة الصناعة واملعادنإىل  اململوكة للدولة. من املمكن أن يتم إسناد هذه املسؤولية 

 
 لشركات المملوكة للدولة (نسخة وزارة التخطیط)لاإلصالح االقتصادي  ھیئة) 2006كومة العراق (ح  7
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 .جيب أن يكون هناك متويل طويل األجل خمصص جلهود اخلصخصة / التصفية  •

التصفية  تس -  / ابخلصخصة  املرتبطة  املتوقعة  وغري  املتوقعة  النفقات  من  العديد  هناك  وجود  و كون  بدون 
 .ي هذه النفقات إىل تعطيل العملية تؤدقد ف ختصيصات مالية 

مشكلة  ل  - من  العراقية  احلكومة  تعاين  احلظ،  املشاريع  امل سوء  حول  السابقة  اخلالفات  بسبب  صداقية 
االتفاقات  و املشرتكة   ملراجعة  السعي  إىل  متيل  العراقية  احلكومة  أبن  األجانب  الشركاء  بعض  جيادل 

أن   بعد  األجنيبي لصاحلها  الشريك  ابلتمويل    على  قدم  خمصًصا  التزاًما  إن  فيها.  رجعة  ال  مالية  التزامات 
بضما�ت   مصحواًب  األجل  تنفيذها  طويل  سيتم  العقود  أبن  احلكوميني  املسؤولني  كبار  من  واضحة  عامة 

 كما مت التفاوض عليها من شأنه أن يقلل من مشكلة املصداقية. 
لوائحم للدولة.  ونظم  راجعة  اململوكة  قانون    الشركات  من  كل  يف  كبرية  تنظيمية  تغيريات  إجراء  الضروري  من 

احلالي  واللوائح  للدولة  اململوكة  اخلاصة  الشركات  الشركات  بني  الفرص  تكافؤ  لتحقيق  فقط  ليس  اخلاص  للقطاع  ة 
 .القائمة والشركات اململوكة للدولة املخصخصة ولكن أيًضا لز�دة فرص جناح الشركات املخصخصة 

الرئيسية  إعادة  جيب   الالئحة  رقم  للشركات  كتابة  القانون  للدولة،  الشركات    1997لعام    22اململوكة  بشأن 
تقريباً.    احلكومية كاملة  العاشر:    •بصورة  والفصل  العامة"  الشركة  "تغيري  اخلصوص:  وجه  على  التاسع  الفصل 

 تنتظر اختاذ إجراء.  2018ما زالت املراجعة املقرتحة يف و "تصفية الشركات" 

 

 اثلثا. ختطيط وتنفيذ خصخصة / تصفية الشركات اململوكة للدولة 

املباشالنزيف   يقاف ا الدعم  إن  امل.  املباشر  وغري  يف  ل  قدم ر  املالية  السياسة  بشدة  يقيد  للدولة  اململوكة  لشركات 
مع   عام    ظهورالعراق.  يف  بدأ  الذي  النفط  أسعار  واخنفاض  إىل    ،2014داعش  العراقية  احلكومة  اضطرت 

و  حاد  بشكل  االستثمار  مستحقات خفض  دفع  احلكوميني    اجلت  املوظفني  ومعاشات  رواتب  على  للحفاظ  املوردين 
ذلك   يف  الشركات مبا  حوايل    موظفي  بلغ  النفط  سعر  أن  حني  يف  للدولة.  أوائل    100اململوكة  يف  للربميل  دوالر 

املقبل.  ا  اال   2022عام   العقد  خالل  النفط  أسعار  يف  تباين كبري  حدوث  املتوقع  /    فان   لذلك، ن    التصفية اخلصخصة 
جداض نفقات    النزيفوقف  ل  رورية  املباش  وازنة املوتقييد  وغري  املخصصةاملباشرة  اململوكة  ل  رة  لشركات 

   .للدولة 
 

 . لشركات اململوكة للدولة ل توظيف الاملباشر وفواتري األجور و  دعمالتجميد الفوري لل  •
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سليمة     • عمل  خطة  على  قائم  أنه  من  للتأكد  للدولة  اململوكة  الشركات  إىل  املقدم  املصريف  االئتمان  مراقبة  جيب 
 .الشركاتتلك وليس جملرد تعويض خسائر 

 . الشركات اململوكة للدولة لعاملني يفكامل ل ابيومرتي  تعداد حيوي   •

 . الومهيني  عاملني وال  مزدوجي الوظيفة  كشف  -

األمهية ابلغ  أمر  الفساد  لتقييد  وتنفيذ  الشفافية  إعداد  جيب  التصفية  عملية  .   / متاًما  بصورة  اخلصخصة  شفافة 
الفساد.   من  واحلد  العام  الدعم  على  السابقة لقد  للحفاظ  اخلصخصة  حماوالت  من  العديد  اململوكة    للشركات   أدت 

األجا قيام  إىل  الشرقية  أورواب  ودول  روسيا  يف  وخاصة  و للدولة  و نب  املتنفذين  العمال  ابالحتيال  رجال  املنحرفني 
نتيجة   الشعب.  احلساابت    لذلك،على  إىل  الدولة  أصول  لتحويل  خمطط  أ�ا  على  اخلصخصة  إىل  يُنظر  ما  غالًبا 

السياسية   العالقات  ذوي  لألشخاص  التصور  و اخلاصة  هذا  حملاربة  الطرق  أفضل  تطبيق  من  الشفافية  هو 
 .الراديكالية

املشاركة     • ميكنهم  وابلتايل  ابإلنرتنت  االتصال  إبمكانية  مزودة  ذكية  هواتف  العراق  سكان  نصف  حوايل  ميتلك 
للدولة   اململوكة  الشركات  تصفية  أو  خبصخصة  مرتبطة  ووثيقة  عقد  كل  نشر  جيب  اإللكرتونية.  احلوكمة  يف 

 .بصيغة متتاز بسهولة الوصول اليها والبحث عنهاعلى الفور على اإلنرتنت 

اهل   نشر   ينبغي    • بعد    يئة قرارات  عمل  يومي  يتجاوز  ال  موعد  يف  إلكرتونًيا  املداوالت،  وليس  املستوى،  رفيعة 
 .اختاذ تلك القرارات

 

العامة الشركات  وإنتاجها  تصنيف  ونفقاهتا  للدولة  مملوكة  شركة  كل  إليرادات  دقيق  تقييم  إجراء  الضروري  من   :
 .التصفية  / وتوظيفها قبل اختاذ قرارات اخلصخصة  

املدنية     • اخلدمة  موظفي  اختيار  الدنيا ميكن  الدرجات  جبمع    من  وتكليفهم  بعناية  للدولة  مملوكة  شركة  كل  من 
 .البيا�ت املالية وغري املالية اخلاصة هبم وجتميعها واإلبالغ عنها

تدقيق     • يتم  أن  جيب  العراقي،  املركزي  البنك  مبثال  وبيامل اقتداًء  العمومية  الشركات  يزانيات  جلميع  الدخل  ا�ت 
قبل   من  للدولة  الكبار ااسبة  احمل  اتشركاحدى  اململوكة  عامليا  ألربعة  املادة  و .  املعروفة  مراجعة  ذلك  سيتطلب 

 .1940ورمبا قانون اخلدمة املدنية لعام  1997لعام   22من القانون  42

لعام     • احملاسبة  قانون  إلغاء  نظام    1940جيب  ابعتماد  يتوافق  للسماح  للدولة  اململوكة  للشركات  حديث  حماسبة 
الدولية املالية  التقارير  معايري  أو  عموماً  املقبولة  احملاسبة  مبادئ  يف  و .(IFRS) مع  اخلاص  القطاع  أن  حني  يف 
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املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايري  يستخدم  ال    )IFRS(  العراق  للدولة  اململوكة  الشركات  فإن  عام،  بشكل 
 .ك تفعل ذل

 

ال نتائج  على  فئات    تدقيق بناًء  ثالث  من  واحدة  يف  للدولة  مملوك  مصنع  كل  تصنيف  جيب  واملادي،    - املايل 
فاشل   أو  متعثر  أو  (  - �جح  على  اجلدوى  1بناًء  املصاحل  2(  املالية، )  املثال  سبيل  على  العامة  السياسة  أولو�ت   (

السوق 3(  اإلسرتاتيجية، إخفاقات  املثال    ،)  سبيل  من    9. 8طبيعية الحتكارات  اال على  كان  إذا  ما  تقدير  املهم  من 
أن   مناملرجح  مؤسسة  كل  ومؤسس  تبقى  ومزرعة  مصنًعا  عشر  مخسة  إىل  واحد  ومنظم   ةبني    خدمية   ةمالية 

االحتماالت    ترتبط أحد  اخلصخصة.  بعد  تزدهر  ورمبا  احلياة  قيد  على  للدولة  مملوكة  شركة  ذلك  بكل  هو  لتقدير 
كور  طريقة  احملتمل  استخدام  اخلصخصة  جناح  لتقييم  أد�ه،  و ان  مبني  هو  عوامل    حددحيث  كما  مخسة  كوران 

اخلصخصة  بنجاح  للتنبؤ  بدائية  طريقة  توفر  فشل  عوامل  ومخسة  هذا    .10جناح  الشركات    التقييم،بعد  تقسيم  سيتم 
 .اململوكة للدولة إىل ثالث فئات 

 .حتويلها إىل شركات مسامهة خمتلطةخصخصة "الشركات الناجحة" كلياً أو جزئياً أو   •

خالل  عاإ   • من  رمبا  سنوات،  ثالث  غضون  يف  �جحة  شركات  إىل  وحتويلها  املتعثرة"  "الشركات  هيكلة  دة 
 . العقود بني احلكومة وطرف خاص إلدارة شركة مملوكة للدولة  -  مع إدارة جديدةتوقيع عقود  

امل • إحالة  سيتم  الفاشلة".  "الشركات  اتصفية  يف  ملوجودين  وظفني  وظائف  على  احلصول  على  قادرين  والغري 
 .لى التقاعد أو حتويلهم إىل وظائف أخرى يف القطاع العامالقطاع اخلاص ع

 نجاح وفشل للخصخصة / املشاريع املشرتكة ل كوران عوامل   •

عوامل خصخصة   أ.  للدولة   الشركات  جناح  أو  العراق يف    اململوكة  واحًدا  الشركة  متتلك  ما  بقدر  هذه  .  من  أكثر 
 .العوامل، تكون فرصها يف اخلصخصة الناجحة أعلى 

 . املوارد الطبيعية على سبيل املثال البرتول والغاز الطبيعي والفوسفات ان كانت الشركة تعمل يف جمال . والً أ

 االمسنت. اثنيا. ارتفاع تكاليف النقل ابلنسبة لقيمة املنتج، على سبيل املثال 

اخلدمات أو  السلع  على    اثلثا.  تعتمد  ال  أ�ا  أي  اخلاص،  القطاع  شركات  أو  العراقيني  املستهلكني  قبل  من  مطلوبة 
 . احلكومة العراقية من قبل اململوكة للدولة أو  األخرى الطلب من قبل الشركات 

 
 70 ) الورقة البیضاء، ص. 2020العراقیة (الحكومة  8
 92ص.   الوسطى،) الشركات المملوكة للدولة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا وآسیا  2021صندوق النقد الدولي ( 9

   شركة مملوكة للدولة 200عوامل نجاح وفشل ) 2006و كوران (  203-200) االقتصاد السیاسي للعراق، ص. 2021راجع غونتر ( 10
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 واالعمار.   رابعا. يتم استخدام السلعة أو اخلدمة يف البناء

 هيكل فارغ.  ليست جمردًيا، أي تعمل حالمستمرة يف العمل واإلنتاج شركة  الخامساً. 

هذه   من  أكثر  أو  واحًدا  الشركة  متتلك  ما  بقدر  للدولة.  اململوكة  الشركات  خصخصة  يف  الفشل  عوامل  ب. 
 .العوامل، فإن فرصها يف اخلصخصة الناجحة تكون أقل 

 معقدة للتجهيز. ملنتج على سلسلة  اعتماد ا . والً أ

 معقدة أو حساسة للوقت. املنتج هو نتيجة عملية تصنيع اثنيا. 

 . تتطلب أسواق تصدير كبرية  اليت اثلثا. املنتجات 

 . بشكل كبري على استمرار الدعم احلكومي املباشر أو غري املباشر   اتأو اخلدم  لبضائعإنتاج ا   اعتمادرابعا. 

توفر   بصورةخامسا.  دوليون،  التكلفة    ضةمنخفاجلودة    ة عالي  املنتج  موردون  ابلفعل  عليه  يهيمن  دويل  سوق  يف 
 . قطنية ال البس املعلى سبيل املثال 

وفًقا   وتوليد    ،2006لعام  كوران   لتقييمج.  واألمسدة  والتكرير  والبرتول  األمسنت  جمال  يف  العاملة  الشركات  فإن 
اخلصخصة.   أو  املشرتك  املشروع  لنجاح  احتمالية  أكرب  لديها  التغيريات  و الكهرابء  من  العديد  هناك  كان  ابلطبع، 

عام   منذ  والعمليات  املنتجات  لذا  2006يف  حمدث  ف،  حساب  إجراء  الضروري  لمشروع  لاحملتمل  لنجاح  لمن 
 .املشرتك / اخلصخصة 

املمكن   من  يكون  أن  ينبغي  عدد  نسبًيا  د.  ا حتديد  اليت  من  للدولة  اململوكة  الناجحة  جاذبة  لشركات  تكون  قد 
 .بطريقة شفافة و ولية والتحرك بسرعة للتفاوض بشأن مشروع مشرتك لشركات الدل

السبل    ان  - أفضل  حول  اثقبة  نظرة  فقط  توفر  لن  النوع  هذا  من  املبكرة  الناجحة  اخلصخصة  عمليات  من  العديد 
 .اخلصخصة / التصفية  دوافعستساعد أيًضا يف احلفاظ على  و للتعامل مع تعقيدات مثل هذه االتفاقيات، بل 

العمالةالتعا  تسريح  مع  ال.  مل  العمالة  مشكلة  مع  التعامل  قيمت  جيب  حال  يف  على  فائضة  للدولة  اململوكة  الشركة 
م  أو  �جحة  فاشلة   تعثرةأ�ا  بني  و   .أو  يف من  بـ    العاملني  حالًيا  عددهم  يقدر  الذين  للدولة  اململوكة  الشركات 

يصبح    ،عامل  600000 أن  احملتمل  اخلصخصة    فائضني موظًفا    400.000إىل    250.000من  أثناء  احلاجة  عن 
إىل   ابإلضافة  املوظفني  حياة  حتسني  على  التصفية   / اخلصخصة  عملية  تعمل  أن  جيب  التصفية.  حتسني  أو 

للحكومة.    الوضع العذلك  لاملايل  هؤالء  أن  من  للتأكد  طريق  خارطة  وضع  يضيفون    املني جيب  ال  اىل  الفائضني 
أو   العمل  عن  العاطلني  من  ابلفعل  الكبري  يف جزئيالعاملني  العدد  على    ا  التقاعد  البعض  سيختار  بينما  العراق. 
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التقاعدية   عن    احلكومية، معاشاهتم  ستبحث  كبرية  نسبة  االفرص  فإن  من  أخرى  أماكن  يف  بني و قتصاد.  عمل    من 
 :اخليارات  هذه

ونقص     • املاهرة  غري  العمالة  يف  البطالة  معدالت  ارتفاع  من  نفسه  الوقت  يف  العراق  املاهرة.  يف  يعاين  العمالة 
أصبحوا   الذين  للعمال  حمسنة  حياة  ونوعية  أفضل  عمل  فرص  املهين  والتدريب  التعليم  يوفر  أن    فائضني ميكن 

 .عن احلاجة بسبب اخلصخصة / التصفية

اب - مدفوًعا  املهين  التدريب  يكون  أن  احلالية   حتياجات جيب  املهارات  وليس  اخلاص،    املتوفرة   القطاع 
 .او املدربني للمعلمني

للدولة     • اململوكة  العمالة  حتويل  التنظيمية.    فائضة الو سيتطلب  التغيريات  بعض  احلاجة  األفضل    قدعن  من  يكون 
الربامج هذه  تكون  عن  أن  مش  عبارة  يف  وليس  احملافظات  مجيع  يف  صغرية  واحدمشاريع  تديره   روع    كبري 

يف على  ميكن  و بغداد.    احلكومة  احلكومة  احلصول  نفقات  من  احمللية  السوق  من  وقروض    عراقية الالتمويل 
 .11والقروض / املنح من املنظمات الدولية العراقية، ضما�ت احلكومة ب

عن  اإللزامي  تطبيق     • أعمارهم  تزيد  الذين  للدولة  اململوكة  الشركات  ملوظفي  املبكر  والذين    50التقاعد  عاًما 
مبوجب   حكومي  تقاعدي  معاش  على  احلصول  هلم  حيق  الشركات  ال  رواتب  من  االنتقال  يؤدي  قد  احلايل.  القانون 

امل  ألن  كبري  بشكل  احلكومية  النفقات  تقليل  إىل  تقاعدي  معاش  إىل  للدولة  ل  وظفنياململوكة  كونوا  ي  نالسابقني 
 .املزا� املالية املقدمة حالًيا ملوظفي الشركات اململوكة للدولة للحصول على  مؤهلني 

امللكية  ثنائًيا اخلصخص ان  :  قضا�  قرارًا  ليست  اعشرات  ال هناك    الواقع يف  و   ،ة  للملكية  من  املمكنة  لتوليفات 
واخلاصة  احلكومية  الكيا�ت  قبل  من  يكون  12واإلدارة  أن  احملتمل  غري  من  واحد  هناك  .  إدارة   / ملكية  شكل 

 :لكل خصخصة مقرتحة. من بني اخليارات اليت جيب مراعاهتا مثايل 

 .الصافية من الدولة إىل املالك اخلاصني دخوالت التحول التدرجيي لألرابح أو امل  •

 .القطاع اخلاص للشركات اململوكة للدولة قبل اخلصخصة / التصفية الكاملة  من التعاقد مع إدارة  •

 . تقدمي حوافز ضريبية لتشجيع ملكية األسهم يف الشركات املخصخصة   •

 .ة خمفض أبسعار   اسهم خصخصة بشراء امل  اتشركال  لمدراء والعاملني يفالسماح ل  •

تصفية    ختلف ست    •  / األخرى،  خصخصة  الشركات  عن  للدولة  مملوكة  شركة  اهلكل  تكون  أن  جيب    يئة لذلك 
 :. علي سبيل املثال اىل اخلصخصة  النتقاللاملتوقعة  تحد�ت لمنفتحة على احللول اإلبداعية ل 

 
 . 72-70.ص  البیضاء،  ورقة ) ال 2020حكومة العراق ( 11
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لبعض   - واخلاص،    الشركات، ابلنسبة  العام  القطاعني  بني  الشراكة  مثل  اجلزئية،  اخلصخصة  تكون  قد 
 .هي احلل األمثل 

املخصخصة   - الشركة  تصبح  أن  املتوقع  من  كان  احتكارية إذا  فرض    ،شركة  املفيد  من  يكون  لوائح  فقد 
 .تلك الشركة إنتاج و أسعار تنظم  

اهل   - على  جيب  سياسياً،  احلساسة  املناطق  أصول    يئةيف  بتأجري  العراقية  احلكومة  قيام  إمكانية  يف  النظر 
حديث خصخصتها  متت  اليت  للدولة  اململوكة  بيعها  الشركة  أو  األصول  هذه  نقل  جمرد  من  بدالً    اىل اً 

 . اخلاصة الشركات 
وخدمات   لسلع  االنتقالية  واملشرت�ت  التصفية الشركات  املبيعات   / اخلصخصة  أثناء  للدولة  تتمثل  اململوكة   :

هل اهلامة  املسؤوليات  تصفية    يئة إحدى   / تقليل  الشركات  خصخصة  يف  للدولة  املرتبطة    فاجآت املاململوكة 
التصفية   / تواجه   ابخلصخصة  قد  الت   اليت  يتم  جهيزسلسلة  مصنع  لكل  انتقالية  خطة  هناك  تكون  أن  جيب   .
تصفيته   / اجملو   خصخصته  من  كل  على  ألي  وصًفا  اخلطة  هذه  تتضمن  أن  شركة    هزين جيب  لكل  والعمالء 

ست ابلطبع،  للدولة.  التصفية  اخلصخص  ثري مملوكة   / االضطراب  ة  من  القصري على  الكثري  االقل   املدى  .  على 
ذلك   إىل  فومع  للدولة  مملوك  مصنع  تصفية   / خصخصة  فيها  تؤدي  اليت  احلاالت  كبريةفي  أو    مشاكل  للموردين 

كانتحىت  العمالء   املشاكل    وان  أن  فمؤقتة  تلك  الالزمة    توضحيجب  الضرورية  واالستثمارات  التعديالت  اخلطة 
 .لتقليل واحلد من هذه املشاكل ل

اخلمسية    • الوطنية  التنمية  خطط  فائدة  فإن  النفط،  على  االعتماد  عن  بعيًدا  التنويع  حنو  تقدًما  العراق  حيرز    13بينما 
قليلةست ذلك    كون  ومع  احلكومة.  ألولو�ت  األساسي  الدليل  هي  العراقية  احلكومة  ميزانية  املهم  فوستصبح  من 

تص  / خصخصة  آاثر  لألعوام  دمج  املقبلة  اخلمسية  اخلطة  من  قسم  كل  يف  للدولة  اململوكة  الشركات  - 2023فية 
2027. 

التصفية  / اخلصخصة  مفهوم  أعاله،  إثبات  مذكور  هو  كما  الدقيق،  و :  اإلعداد  مقدار  عن  النظر  بمجرد  فبغض 
الفعلي التصفية  أو  اخلصخصة  عملية  لذلك  ة  بدء  متوقعة.  غري  صعوابت  عن  الكشف  افسيتم  يتمن  ان  م  لضروري 

قليل   عدد  أو  واحد  وحتديد  للخصخصة  الفور  على  للدولة  اململوكة  املصانع  من  قليل  عدد  أو  مصنع  اخر  حتديد 
لتسهيل   هذه  التصفية   / اخلصخصة  جهود  من  املستفادة  الدروس  استخدام  ميكن  حبيث  للتصفية  املصانع  من 

 قي املصانع. ة ابخصخصة / تصفي 

 

 رابعا. حتسني فرص جناح الشركات اململوكة للدولة املخصخصة حديثًا 
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أخطر   هو  به  املرتبطة  املالية  واخلدمات  التمويل  إىل  الوصول  إىل  االفتقار  أن  االستقصائية  الدراسات  تكشف 
العراق.   يف  اخلاص  القطاع  يف  األعمال  جناح  أمام  املصريف  ان  عائق  العراق  النظام  عدم    حيتضر يف  بسبب 

اخلاصاملهيمنة    صارف امل  رغبة  القطاع  كيا�ت  إقراض  للدولة  اخلاصة    صارف امل  حجم   وحملدودية   اململوكة 
األعمال"  ممارسة  "العراق:  الدويل  البنك  مسح  يف  ابلتفصيل  نوقشت  اليت  الوقت    14ولألسباب  يف  (املتوقف 

اخلاصة   احلايل)  املصارف  التمويل  إقراتتجنب  عموًما    فان  توفر  على  األمر  يقتصر  ال  اخلاصة.  الشركات  ض 
توجد   ال  املثال،  سبيل  على  العراق.  يف  اخلاصة  الشركات  كاهل  يثقل  الذي  املالية  اخلدمات  نقص  أيًضا  ولكن 
وسحب   الفروع  أحد  يف  األموال  إبيداع  التجارية  لألعمال  تسمح  اليت  األساسية  املصرفية  اخلدمات  عام  بشكل 

فر  من  فإن  األموال  ذلك،  إىل  ابإلضافة  آخر.  املع  الكربيني  للدولة  املصرفني  املصرفني مها  ملوكني  الذين    فقط 
هناك    ميتلكان ولكن  األمد  وطويلة  مكلفة  عملية  للدولة  اململوكة  البنوك  إصالح  سيكون  املدن.  معظم  يف  فروع 

 .حديثًا يف الوقت املناسبللشركات املخصخصة بعض اخليارات لتحسني الوصول املايل  
امل   • اخلاص.    صارف تشجيع  للقطاع  قروض  وتقدمي  العراق  يف  هلا  مكاتب  فتح  على  حالو األجنبية  أقل  يوجد  ًيا 

 .ا أجنبًيا هلا فروع يف العراقمصرفمن عشرين 

ضرورية     • تعترب  اليت  واخلاصة  العامة  االئتمان  سجالت  إنشاء  تشجيع  الوقت،  نفس    ملربح ا  إلقراضليف 
 .لقطاع اخلاصل

احملمول    • اهلاتف  عرب  املصرفية  ابخلدمات  للسماح  املصرفية  اللوائح  املصرفية    او  مراجعة  اخلدمات 
اثبتت  نية اإللكرتو  تقلل    حيث  اإللكرتونية  املصرفية  اخلدمات  أن  األخرى  البلدان  يف  واسع التجربة  نطاق    على 

بينما   األموال  حتويل  أو  املدفوعات  إلجراء  الشركات  النقدية    -تكلفة  املدفوعات  عكس  مسارًا    -على  توفر 
 .الفساد نع او حيد من إلكرتونًيا مي

التمويل  ت   • مؤسسة  األخرى  شجيع  البلدان  يف  الصادرات  ائتمان  وكاالت  وكذلك  الدويل  للبنك  التابعة  الدولية 
 .على متويل التجارة مع القطاع اخلاص العراقي واالستثمار فيه 

 

املخصخصة   للدولة  اململوكة  الشركات  تواجه  املالية،  اخلدمات  على  احلصول  يف  الصعوابت  إىل  ابإلضافة 
مع   التعامل  حتدي  والبريوقراطية.حديثًا  التعقيد  شديد  تنظيمي  موافقة  بدء  يتطلب    حيث  نظام  حالًيا  جديد  مشروع 

بعمليات   ستقوم  وكاالت  تسع  من  أكثر  هناك  اخلصخصة  اكتمال  وبعد  وكالة  أو  وزارة  عشرة  ثالث  عن  يقل  ال  ما 
دورية  تتعامل  حيث    تفتيش  أن  من  أي  جيب  يقرب  ما  مع  السنة    100شركة  يف  تفتيش  عملييت   أي   – عملية    حوايل 

األسبوع.    تفتيش معقدة  ان  يف  عملية  أيًضا  هو  الضرورية  الواردات  على  تتأخر.  و احلصول  ما  هذا  غالًبا  ان 
للا الضروري  غري  اىلي  ئحواللوا  قوانني لتعقيد  والتوظيف    ؤدي  التجارية  األعمال  وتوسيع  إنشاء  على  العبء  ز�دة 
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العراق.   يف  اخلاص  القطاع  يف  هبا  يزيد    لذلكاملرتبط  لن  العراق  يف  اخلاص  للقطاع  التنظيمية  البيئة  ترشيد  فإن 
بل   فحسب  للدولة  اململوكة  اخلصخصة  جناح  احتمالية  /  و من  البطالة  مشكلة  من  التخفيف  يف  أيًضا  سيساعد 

 .لة الناقصة يف البالدالعما

الدويل   • البنك  تقرير  األعمال 2020العراق  "  املوسوم  يقدم  ممارسة  للحكومة  "و  15" :  الوطنية  التنمية  خطة 
 .إرشادات مفصلة حول حتسني البيئة التنظيمية يف العراق  16"2022-2018العراقية: 

خلمي   • الصغرية  "   طة خل  مماثلةة  عراقي   طة كن  األعمال  اخلاص  تأن    "األمريكيةإدارة  القطاع  توسع  على  شجع 
ضما�ت   توفري  خالل  و لمن  األعمال.  توفري  لقروض  ر�دة  على  والتدريب  التجربةجنح  وان التعليم  هذه  فإن    ت 

 .منو عدد الشركات الصغرية يف العراق سيوفر فرص العمل املطلوبة 

أعاله مذكور  هو  خصخصة    فرصان    ، كما  للدو الشركات  جناح  قليلة  لة  اململوكة  تقييد  ستكون  يتم  مل    الفساد، ما 
أمام  و  رئيسية  عقبة  يشكل  يزال  ال  أنه  إال  العراق  يف  الفساد  وتصور  واقع  من  احلد  يف  تقدم  إحراز  مت  حني  يف 

االقتصادية.   العراق  و التنمية  يف  الفساد  مكافحة  السرتاتيجيات  القليلة  والنجاحات  العديدة  اإلخفاقات  على  بناًء 
أخرى   ميفوأماكن  الذي  ما  اآلن  نعرف  عمله نحن  املطلوب كن  إن  وتنفيذ    االن   .  لتطوير  السياسية  اإلرادة  هو 

 . 17إسرتاتيجية متكاملة ملكافحة الفساد خاصة ابلعراق 
 

 امتة اخل

بني   للدولة  اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  توازن  أن  املتضاربة جيب  احملفزات  التخطيط    ان   .مجيع 
للدولة   اململوكة  الشركات  تصفية   / خصخصة  العراقية  احلكومة  على  جيب  ولكن  للنجاح،  ضروري  الدقيق 

الزخم.  على  وللحفاظ  املتقلبة  النفط  صادرات  على  االعتماد  لتقليل  من    ان   بسرعة  املستفادة  الدروس  أحد 
الشركات تصفية   / خصخصة  يف  تقدم  إلحراز  العراق  يف  السابقة  طال    اإلخفاقات  كلما  أنه  هو  للدولة  اململوكة 

العملية جناحها   كلما   وقت  احتمال  تقود   قل  قد  أن    حيث  احتمالية  ز�دة  إىل  البطيئة  التصفية   / اخلصخصة  عملية 
الدولة  قيادة  انتباه  حتويل  إىل  اخلارجية  التحد�ت  أو  الداخلية  السياسية  التغيريات  عن   تؤدي  جهود    بعيدا 

التصفية    / ومتوت وابلتايل اخلصخصة  اجلهود  هذه  تتالشى  أسعار  ابلفعل  هناك  و .    يف  املبكرة  الز�دة  أن  من  قلق 
لعام   احمل  2022النفط  من  الدافعةستقلل  الالزمة    فزات  الصعبة  القرارات  /  كتلك  الختاذ  خبصخصة  املرتبطة 

للدولة.   اململوكة  الشركات  أسعاملد  يوح الشيء  الألن    اكبري خطأ    ذلك سيكون  و تصفية  أن  هو  النفط  ؤكد  ار 

 
 . 37 - 21 . ص  ،2020) العراق: ممارسة األعمال  2020البنك الدولي ( 15
 . 98-75 . ، ص5، الفصل 2022-2018) خطة التنمیة الوطنیة:  2018حكومة العراق ( 16
  .24-14 .) الفساد أسوأ من داعش: أسباب وعالجات الفساد العراقي، ص 2021غونتر ( 17
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غري   عن  ولقد  .  اثبتةاملستقبلية  التعبري  وجوب مت  ا   أسباب  يف  جيد  بشكل  اجلذري  للحكومة    اء البيض  لورقة التغيري 
 .2020العراقية لعام 

الهت" التوازن    اء البيض  ورقة دف  إعادة  العراقي  ل إىل  اخلطوات    ووضعه القتصاد  ابختاذ  للدولة  يسمح  مسار  على 
وديناميكي متنوع  اقتصاد  إىل  لتحويله  املستقبل  يف  للال لق  خي  املناسبة  كرمية  عيشل  مواطنني فرص  وذلك حياة   ،  

الشاملة  والسياسات  اإلصالحات  من  جمموعة  اقرتاح  خالل  املبني    من  النحو  طبيق  تان  الالحقة.    االقسام  يف على 
إجراءاتاإلصالحات    تلك  مرارهتا   يتطلب  رغم  ال   ،قاسية،  احلادة  املالية  األزمة  يتطلب  .  راهنةملعاجلة  مما 

العراقي   الشعب  أبناء  من  وقبوالً  سياسية  السياس  مقدمتهمويف    - شجاعة  هذه  و   -   يةالنخب  تنفيذ  يف  مشاركتهم 
الصعبة  جراءاتاال ال    ، االقتصادية  االستغناء  اليت  املايل    توفري ل  ، عنهاميكن  من  احليز  ميكن  الذي  األدىن  ابحلد 

  18."الورقة املقرتحة ضمنلشروع يف بر�مج اإلصالح  خالله ا
 

 

 

 .نيابة عن املنظمة (IBBC) مت نشر هذا املقال من قبل اجمللس االستشاري جمللس األعمال العراقي الربيطاين

(املؤلف   غونرت  ر.  فرانك  الربوفيسور  هم  املقال  ريناد    )،الرئيسيمؤلفو  هاين    منصور،والدكتور  والسيد 
حسني    عكاوي،  عزيز    االزري،والسيد  شوان  هادي  أمحد،والسيد  مصعب    الدامرجي،   والسيد    اخلطيب، والسيد 

 .كريستوف ميشيلز  والسيد اخلضريي، والسيد عزيز 

اليت  هو  املقال  هذا   االسرتاتيجية  األوراق  من  سلسلة  من  األعمال    ينشرهاجزء  الربيطاينجملس   العراقي 
(IBBC)  السابقة اإلصدارات  بعد  العراقية،  احلكومة  (2020العراق    : لدعم  الطرق  مفرتق  على  بلد   :2020  (

الفساد   والفساد  وعالجات  أسباب  داعش:  من  (  يف   أسوأ  من    . )2021العراق  كل  إىل  األوراق  هذه  املنظمة  توجه 
 .له مصلحة يف العراق بقصد دفع النقاش العام وتعزيز صنع سياسة احلكومة العراقية

الربيطاين   العراقي  االعمال  رحبيةشركة    وه  IBBCجملس  يف    غري  حكومية  غري  ومنظمة  املتحدة  اململكة  يف 
الغرض   جوهره  يف  يكمن  ونقل    يف العراق  واالستثمار  التجارة  تسهيل  خالل  من  العراق  يف  اخلاص  القطاع  تنمية 

البالد إىل  والتكنولوجيا  العمل    املعرفة  خالل  واملؤسسات  بمن  والربيطانية  العراقية  احلكومتني  مع  وثيقة  شراكة 
 ة. املماثل ر واالهداففك األخرى ذات ال
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ز�رة   حول   www.iraqbritainbusiness.orgيرجى  مفصلة  معلومات  على  االعمال    للحصول  جملس 
الربيطاين االستشاري.    IBBC  العراقي  العنوان  وجملسه  على  املراسلة  يرجى 

London@webuildiraq.org واألسئلة. لتعليقات  الستالم ا 

 


